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Encontro e Jantar dos Campeões
Textos e fotos: FPAm

Fez agora 25 anos que a FPAm foi criada, data que

deveria ser apropriadamente festejada, dado ser um
quarto de século da existência de uma entidade que
partiu quase do nada e conseguiu chegar a um
ponto que a coloca nas federações de média
dimensão, sendo responsável pelos vários milhares
de praticantes existentes no país.
Apesar dos incidentes que muito nos tem
preocupado, motivados pelas leis que tem saído,
feitas de qualquer maneira, sem adaptação às
realidades do país e das instituições, querendo
que todas as federações sejam equiparadas à de
futebol e outras grandes federações, que no
nosso caso muito prejudicaram a nossa posição,
dando demasiado trabalho sem quaisquer
resultados, ou com resultados negativos, nós
vamos singrando.
Seja como for iremos sobreviver a estas
intempéries e lá fomos comemorar com um
Encontro em Pombal, na pista do Casalinho com
o tradicional Jantar dos Campeões, onde
consagramos a actividade dos que se esforçam e lutam até
chegar à posição cimeira do campeonato nacional.
No Encontro tivemos 29 pilotos registados que desde as 10
horas da manhã até às 19 horas fizeram os voos que
quiseram.
A Partir das 20 horas concentrámo-nos no restaurante S.
Sebastião onde decorreu o Jantar dos
Campeões, ao qual nos deu a honra e a
satisfação da presença do Presidente da
Câmara de Pombal, que ajudou a distribuir os
troféus e fez um discurso.
Presentes no jantar estiveram mais de 40
pessoas entre as quais onze
campeões nacionais.

Jantar dos Campeões

RUI PEDRO MENDES
Campeão Nacional F3A
Acrobacia FAI

BERNARDO REIS
Campeão Nacional F3AI
Acrobacia Iniciados

VITOR MIRANDA
Campeão Nacional F4C
Maquetes Radio Controladas
JOAQUIM SÁ
Campeão Nacional F3AN
Acrobacia Nacional

PEDRO PRECIOSO
Campeão Nacional F3P
Acrobacia de Interior

GUILHERME MARTINS
Campeão Nacional F3DN
Corridas entre Pilares - Nacional

JOÃO MESTRE
Campeão Nacional F3F
Planadores de Encosta

PEDRO LEMOS
Campeão Nacional F3B
Planadores Multi Função

ANTÓNIO VILAÇA
Campeão Nacional F3P
Acrobacia de Interior - Nacional

FPAM

Exposição FPAM
Aviões no Barreiro Retail Planet
Textos e fotos: FPAm

Planadores, motoplanadores , modelos acrobáticos, semi-

escalas e maquetas entre outros modelos de aviões
ocuparam o espaço aéreo do Barreiro Retail Planet durante
uma semana. Uma iniciativa realizada com o apoio da
Federação Portuguesa de Aeromodelismo em exposição ao
público de 9 a 17 de Abril de 2011.
Esteve patente a toda a gente até ao domingo, dia 17 de
Abril, uma exposição de aeromodelismo, que culminou com
um workshop de construção de pequenos aeromodelos do
Programa de Educação da FPAm e uma demonstração de
voo com helicópteros e outros modelos radiocontrolados.
Um Motoplanador "DG 1OOO , um Planador "ELAN , um
Semi-escala "TURBULENT , um Modelo acrobático "VENUS
40 , um Modelo de iniciação "SCOUT , um Ultra-ligeiro
"SILVER BIRD , em Modelo p/ indoor "CHAPMAN CAP 580"
entre vários outros aeromodelos estiveram em exposição
nos céus do Barreiro Retail Planet até ao domingo, dia 17.
No penúltimo dia da exposição ( sábado , dia 16), a partir das
11h todos os apaixonados e curiosos pela aviação tiveram
oportunidade de aprender construir um pequeno modelo
num workshop coordenado pelos responsáveis da
Federação Portuguesa de Aeromodelismo.
A demonstração de voo com helicópteros e modelos de
acrobacia rádio controlados foi um dos pontos fortes deste
evento realizado em parceria com a Federação Portuguesa
de Aeromodelismo.
O Barreiro Retail Planet, espaço reconhecido pela sua
combinação única entre retail park e centro comercial,
continua a dar provas do seu dinamismo. Esta iniciativa
integra-se num programa alargado de actividades que vão
desde os concertos, contos, jazz, ateliers e danças de salão,
que fazem do Barreiro Retail Planet, muito mais que um
Planeta das lojas, um Planeta da cultura e da diversão.
Para esta exposição contamos com a precisosa ajuda de José
Gonçalves SAM 74 e diversos elementos do Clube Portugal
Cultura e Recreio PCR.

2º Pylon COJA
«Go fast turn left»
Textos e fotos: Vasco Santos

Os amigos do Clube de Aeromodelismo de Coja

levaram a cabo no passado dia 1 de Maio mais uma
Prova de Ambito Nacional na Classe F3DN
Este 2º Pylon de Coja teve a participação de 7 pilotos
(3 Portugueses e 4 Espanhois)
O dia começou cinzento com algumas pingas vindas
SEE, contudo depois do almoço o tempo "abriu"
tendo mesmo o Sol dando da sua graça, mantendo
um excelente dia de Provas o que permitiu assim
efectivar 8 mangas por piloto num total de 56 voos
tendo sido consumidos 12L de combustivel FAI80/20.

1º Marcelino Tomás (PT) - Nelson
2º Guilherme José (PT) - Nelson
3º Roberto Otero (ES) - JETT
4º Manuel Gonzalez (ES) - JETT
5º Vasco Santos (PT) - MVVS
6º Roberto Sedes (ES) - MVVS
7º Adrian Silva (ES) - MVVS

455 Pontos
532 Pontos
660 Pontos
664 Pontos
722 Pontos
816 Pontos
895 Pontos

Coimbra Jets 2011
Coimbra a 200kmh
Textos FPAm fotos: João Matos

Decorreu

entre os dias 14 e 15 de Maio mais um
«Coimbra Jets» organizado pela empresa Extream
Model, Clube de Aeromodelismo de Coimbra e Clube de
Aeromodelismo Asas de Mira e ainda com o apoio da
FPAm.
No Aerodromo Bissaia Barreto em Coimbra e sob
excelentes condições meteorológicas realizou-se então
o envento que é já referência a nivel nacional e
começa a ser notado tambem lá fora.
Este ano o investimento na internacionalização
foi uma aposta ganha, pois a comparência
estrangeira foi notória. Algumas figuras
internacionais de relevo no mundo dos jets
marcaram presença, nomeadamente o
consagrado piloto espanhol Raúl Lozano com 3
modelos: o seu espetacular F5, o não menos belo T33 e
ainda o Ultrabandit que meteu ao rubro o público com
um voo a 1m do solo e a velocidade superior a 380 km/h
recebendo arrebatados aplausos de todos. Para além do
piloto espanhol, estiveram tambem presentes Peter
Michel, Sebastiano Silvestri, Klaus Stefan (piloto
Graupner) e Victor Calvo que não deixaram de mostrar a
todos porque são conhecidos.
A marca Alemã Graupner trouxe o seu protótipo Epic
Victory para teste.
Para além dos modelos a turbina, marcaram também
presença modelos de grande escala a helice,
destacando-se uma Piper J-3 Cub 55% pretencente ao
Sr. José Barbósa sócio LAC - Liga Aeromodelismo do
Cávado que a todos deliciou com o seu voo e um F4U
Corsair 2,80m com motor radial 4T Moki 210cc
pretencente ao piloto espanhol José Rios que executou
um voo de elevado realismo.
Estiveram em destaque tambem o piloto nacional Rui
Pedro campeão Nacional F3 na classe FAI que não
deixou de mostrar porque é detentor do titulo e do que
é capaz para além do que lhe é exigido a nivel
competitivo.
Para finalizar em beleza, esteve presente a parelha
acrobática nacional Smok Wings que executaram
algumas manobras com os seus ja conhecidos Yak 52.
Parabéns a toda a organização pelo belo evento.
Até ao proximo Coimbra Jets.

Piper J3 Cub José Barbosa

Filipe Brazão YAK 29

Klaus Stefan - Graupner Epic Victory

Peter Michel- A 330/200
T33 Raúl Lozano

Silvestri e Lozano

F4U Corsair José Rios

Jesús Bagüés- Futura

III TROFÉU CAAR F3 2011

Textos e fotos: Rui Fonseca

Este

ano apenas duas provas servirão para
apuramento dos campeões nacionais na categoria F3,
sendo uma identificada como Open Internacional, e
uma outra de Competição, com enquadramento de
uma prova nas classes FAI, e Nacional e duas provas na
classe Iniciados, a contrastar com as quatro realizadas
em 2010. Teremos em 2011, campeões nacionais na
categoria F3 apenas com a realização de uma prova e
meia.
Precisamos de mais competição traduzida por mais
provas ao longo do ano, para que a sorte ou o azar não
substituam a salutar regularidade para encontrar os
nossos campeões.

FAI, apenas o Bruno Heleno, não compareceu
A organização também este à altura improvisando
sempre que as condições o exigem.
Secretariar na bagageira da viatura pode ser opção
de futuro.
Ao Rui Pedro Mendes do CJA, ao André Rodrigues do
CALIZ e ao João GUI do CJA, cabem as honras de
vencedores em FAI, Nacional e Iniciados

Mas como um azar nunca vem só, estivemos na
iminência de substituir a nossa prova de acrobacia (num
encontro com hidroviões, numa pista asfaltada e sem os
ditos ), imediatamente a seguir ao voo de aferição.
Assim e porque as condições metereologicas no sábado
dia 30 foram totalmente adversas à prática da
modalidade, o director de prova interrompeu a mesma
após consenso entre Júri, Juízes e Concorrentes, ficando
para o Domingo dia 1, a realização das mangas
possíveis.
Contrastando com o dia anterior, as condições
atmosféricas foram excelentes e contribuíram para que
fosse possível realizar duas mangas em cada uma das
três classes em disputa, com uma invejável colaboração
de todos os intervenientes.
E as máquinas cumpriram com as ordens dos seus
pilotos.
Inscreveram-se 6 pilotos na classe FAI, 6 na classe
nacional e 4 na classe Iniciado. Dos inscritos na classe

respectivamente
Podemos afirmar que esta foi a prova da juventude,
que conseguiu arrebatar os primeiros lugares a
pilotos experimentados.
Aos restantes concorrentes, deixamos o nosso
apreço pelo espírito de camaradagem e competitivo
demonstrado ao longo da prova.
Ao comando do DGMFA, aos Júri e Juízes, aos
concorrentes e seus apoios à organização e
colaboradores o nosso bem haja.
Rui Fonseca

Foto de Familia

A classificativa ficou assim distribuída
1º FAI - Rui Pedro Mendes - CJA
2º FAI - Óscar Lopes - LAC
3º FAI - Rui Ferreira - CRO
4º FAI - Valter Nuno Silva - LAC
5º FAI - João Paulo Santos - CJA
6º FAI - Bruno Heleno - CRO

1000.00 Pontos
952.01 Pontos
944.20 Pontos
872.96 Pontos
846.15 Pontos
0 Pontos

1º AN - André Rodrigues - CALIZ
2º AN - João Santos Silva - PCR
3º AN - Filipe Brasão - CJA
4º AN - Luis Carlos Eiras - IFCT
5º AN - Ricardo Marques - CJA
6º AN - Bernardo Reis - PCR

1000.00 Pontos
936.02 Pontos
907.48 Pontos
866.81 Pontos
829.69 Pontos
789.84 Pontos

1º AI - João Gui - CALIZ
2º AI - Filipe Bernardino - CALIZ
3º AI - João Alexandre - CJA
4º AI - Rui Simões - IFCT

1000.00 Pontos
936.02 Pontos
907.48 Pontos
866.81 Pontos

Os Iniciados

Painel de Júizes
Rui Ferreira, Rui Pedro e Óscar Lopes

A Classe FAI

Rui Pedro no momento da Consagração

LIPA Aerorebocados 2011

Textos e Fotos: LIPA

Os Aerorebocados da LIPA já são uma tradição,
pois realizam-se há vários anos no aeródromo de
Seia, com apoio da Câmara local.
São, fundamentalmente, um grupo de amantes
dos planadores rádio controlados que se reunem
em Seia para sessões de voo em que os planadores
são enviado para os duzentos metros de altitude
por reboque efectuado por um modelo
motorizado.
O rebocador descola com o planador atrás, com
um cabo de alguns metros que vai preso no modelo
rebocador. Assim que for atingida a altitude
pretendida o planador solta-se do cabo de
reboque, que vem atrelado ao modelo rebocador.
Este modelo rebocador vem de novo para o solo e
continua a sua faina de rebocar planadores para o
céu.
É bonito de se ver e igualmente bonita a amizade
entre o grupo que se diverte uma vez por ano.
Este ano o vento muito forte que se fez sentir
prejudicou o segundo dia, o domingo, em que não
foi possível de efectuar qualquer reboque .
O evento decorreu nos dias 14 e 15 de Maio.

Troféu F3B APSIA 2011
Textos: APSIA Fotos: FPAm

A

prova realizou-se como
estipulado no Calendário Nacional
e Internacional durante os dias 7 e
8 de Maio.
A competição desenrolou-se com
13 concorrentes, sendo 10 de
nacionalidade portuguesa, 1
espanhol e 2 alemães.
A prova decorreu sem incidentes, com boas condições
climatéricas, mas com o vento um pouco difícil de
prever a sua direcção e fixação para o dia, permitindo no
entanto um bom desenrolar dos diversos voos.
Foram efectuados 4 voos completos e ainda a tarefa de
Velocidade do 5º voo, tendo a prova terminado no
Domingo, pelas 15h00.

Classificação
Nome
País
1º Gerhard Koberlein - Ger
2º José Quintas - Esp
3º Jorge Infante - Por
4º Holgard Tunker - Ger
5º João Mestre - Por
6º Gonçalo Perpétuo - Por
7º João Figueiredo - Por
8º Pedro Lemos - Por
9º Américo Gonçalves - Por
10º Álvaro Henriques - Por
11º Manuel Cruz - Por
12º José Costa - Por
13º João Faria - Por

Total
%
12568 - 100,00
11667 - 92,83
11194 - 89,07
11164 - 88,83
11054 - 87,95
9874 - 78,56
9226 - 73,41
8997 - 71,59
8867 - 70,55
8231 - 65,49
3407 - 27,11
2564 - 20,40
693 - 5,51

Taça de Portugal F4C - CAS
Textos: CAS Fotos: FPAm

Teve lugar no dia 8 de Maio

na pista do Clube de
Aeromodelismo de Setúbal no
Poceirão a prova Taça de
Portugal na categoria F4c
A prova iniciou-se pelas 10:00,
tendo sido realizada a
Apreciação estática em 1º
lugar, desenrrolando-se de
seguida a prova de vôo
Estiveram 6 dos 7 concorrentes, representando 4
clubes, tendo um deles não completado o vôo oficil pelo
que aparece na clessificação com 0 pontos.
Dos outros inscritos, todos completaram vôos
oficiaistendo todod eles indo aumentando a sua
pontuação de vôo para vôo, o que demosntra que tal
como noutras classes. O primeiro voo é para treinar e os
outros é que contam.
Após o terminus da prova pelas 12H45, procedeu-se à
entrega de prémios a todos od concorrentes, tendo o
primeiro classificado recebido a taça de Portugal, sendo
tambem entregues diplomas aos elementos que
ajudaram na organização da prova.
Não houve reclamações a registar , tendo a prova
decorrido num ambiente de grande convivio e
entreajuda entre os participantes e organização

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Classificação
Nome
Clube
Manuel Cunha - PCR
João Silva - PCR
Amador Bousa - SAM
David Ventura - CAS
António Almeida - PCR
Carlos Duraes - APSIA

Festival de Aeromodelismo
Texto: Bento Campos - Secção de Aeromodelismo do ACCV

A um dia do festival de aeromodelismo (a efectuar na

praia com o apoio da Junta de Freguesia de Espinho e da
Câmara de Espinho) a Capitania do Porto informou a Junta
de freguesia de Espinho que não deixava o festival ser
realizado devido a enumeras razões sendo uma delas que
não tinha homens disponíveis para guardar a praia, o
evento teria que ficar sem efeito.

Pontos
1888,5
1688,5
1385,5
859,5
706,5
0,0

AEROMODELISMO

no Colégio Militar
Textos e Fotos: FPAm

O Colégio Militar, entidade

bem conhecida no nosso
meio do ensino, pela
excelência da preparação
que ministra aos seus alunos transmitindo-lhes os
princípios e as virtudes da vida, a disciplina, o
respeito, os hábitos de trabalho, a preparação
técnica, tem desde 1960
uma escola de
aeromodelismo, onde se formaram muitos
aeromodelistas que ainda hoje estão ligados à
modalidade.
Todos os anos existe instrução de aeromodelismo ,
com construção de pequenos modelos do
Programa de Educação da FPAm, na altura do ano
em que o horário de instrução não permite voos e
no resto do ano com instrução de voo efectuada na
pista do Colégio.
Está assim em bom funcionamento o protocolo
existente entre a FPAm e o Colégio Militar, que
permite a FPAm usar a pista todo o ano e o Colégio
ter instrução durante o período de aulas.
Te m o s i m a g e n s d a
instrução de voo, com
vários alunos já a voarem
autonomamente e a
gerirem
as acções
complementares.
Este ano três alunos do 12º
ano, alunos nº11,
Carvalho; nº 53, Vidal e nº
177, Dias, resolveram fazer
na Área de Projecto um
trabalho conjunto sobre a
Aviação, com a duração de um ano
lectivo completo, o qual incluiu os
princípios da aerodinâmica, a
construção de três modelos da FPAm,
interpretando tudo o que sucedia com
o voo deles, um pouco de história da
aviação e um pouco de história da
Força Aérea Portuguesa.
Assistimos à apresentação do seu
trabalho num auditório do Colégio, junto com os
seus professores, tendo algumas fotos dessa
apresentação aqui presentes. Aos alunos demos os
nossos parabéns e oferecemos algumas
lembranças.

CMVC e o dia da criança
Textos e fotos: Adelino Oliveira

Mais uma vez e como era de prever a junta de

Freguesia de Campo com a ajuda das associações locais
no qual o CMVC se incluiu, voltou a organizar um
evento no Dia da Criança. Este ano o local escolhido foi
o Jardim junto do edifício da Junta de Freguesia onde
existe alguma relva e sombra. O dia foi festivo e com
bastante adesão por parte dos visados - as crianças Este ano e com a experiência adquirida no ano anterior
conseguiu o clube responder a todas as solicitações da
pequenada na montagem dos modelos que a FPAM
nos diponibilizou para a ocasião.
O CMVC agradece a todos os nos apoiaram nesta
iniciativa especialmente a FPAM pela oferta dos
modelos para construção e aos sócios Paulo Vale, Aires
Osório, Vitor Moreira, Domingos Monteiro, Leonel
Ferreira

1º OPEN LUSO-GALAICO 2011-ÁGUEDA

Textos e Fotos: Vasco Santos

Realizou-se no passado fim de semana dias 9 e 10 de

Abril o 1º Open Luso Galaico na Classe F3DN,
sendo esta uma prova
prevista no
Calendário
Nacional da Fpam 2011, ficando a organização a
cargo da Secção de Aeromodelismo do Aeroclube de
Águeda .
O evento teve o seu início logo pela manha de sábado
com a montagem na pista do equipamento da

prova tais como: Pilares, Sinalética, Relógio e Luzes
de Prova, esta montagem ocupou parte da manha
de sábado.
O dia de Sábado bem como o de Domingo estiveram
propícios á prática criando
assim um excelente
ambiente de bom sol e fresca aragem.
Pelas 11.00h chegaram os amigos espanhóis 4
pilotos - desta vez com mais um elemento a
acompanhar o Team Espanhol - Adrian Silva, que
começa assim as suas vindas pelas provas de Pylon
a Portugal, do lado Português estiveram presentes 3
dos 4 pilotos nacionais , perfazendo um total de 7
Pilotos na Prova.
Depois de efectuadas as inscrições e verificações
técnicas, procedeu-se á feitura no local do combustível
FAI 80/20 , havendo ainda por parte de alguns pilotos a
realização de voos de afinação.
Por volta das 13.ooh foi a hora do almoço com o
mesmo a ser servido nas Instalações do Aeroclube
de Águeda tendo saído no menu o prato de Rojões à
Portuguesa acompanhado por um bom vinho da
Região Demarcada do Dão - D. Fradique (oferta do
Vasco Santos).
Pelas 14.30h iniciou-se a prova de Pylon dando

início ás 5 mangas previstas e conseguidas neste 1º
dia de Provas.
Na grelha estiveram os 7 pilotos distribuídos por 3
Grupos 3 + 2 + 2 , realizando um total de 35 voos
nesta tarde de sábado.
Juntamente com os pilotos tivemos a habitual
presença do pessoal do Staf de apoio á prova,
Cronometristas, Juízes de Pilares, Director de Prova e
Secretariado totalizando 19 pessoas no evento.
A prova decorreu sem incidentes
tendo sido
efectuado o abastecimento do combustível
directamente na pista
não havendo
tempos
perdidos, permitindo assim
concluir o objectivo das 5 mangas nesse
dia.
A classificativa no fim do dia indicava no
1º Lugar o Guilherme (PT) em 2º lugar o
Vasco (PT) e em 3º lugar o Roberto (ES)
estando os restantes 4 pilotos distribuídos
pela grelha .
À noite o jantar foi igualmente servido
no Sala do Aeroclube de Águeda, notavase
um ambiente de
franca
confraternização e de expectativas para
o dia seguinte.
No Domingo e logo pelas 10.ooh deu-se
inicio á prova, de novo se fez outro
combustível que foi colocado também
na pista e avançámos para as 3 mangas
em falta .
Pelas 12.30 deu-se como terminado os voos da
Prova, procedendo-se ao entregar dos troféus .
O almoço neste dia de Domingo foi preparado
pela Secção de Aeromodelismo
sendo o menu
constituído por grelhados mistos, o qual foi servido
no actual coberto que conta com a churrasqueira
edificada pelos aeromodelistas do Clube de Águeda.
Neste evento tivemos o apoio da Fpam, do
Aeroclube de Águeda da Secção de Aeromodelismo e
da Junta de Freguesia da Borralha , no pessoal do staf
tivemos o apoio de elementos do MCPOmbal bem
como do CACOja, a todos a Secção endereça o
Muito Obrigado pela ajuda concedida.

CLASSIFICAÇÃO

1º Lugar - Guilherme Martins
2º Lugar - Marcelino Tomás
3º Lugar - Vasco Santos
4º Lugar - Roberto Sedes
5º Lugar - Roberto Otero
6º Lugar - Manuel Gonzales
7º Lugar - Adrian Silva

513,8 pontos
590,6 pontos
594,6 pontos
618,2 pontos
635,6 pontos
627,7 pontos
979,6 pontos

Nelson
Nelson
MVVS
MVVS
JETT
JETT
MVVS
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science, social, economic and
ecological issues, then the cooperation among disciplines
suddenly acquires a very
practical and hugely fascinating
purpose. The pupils become a
project team while teaching staff
provide input and mainly act as
project coaches. Enough has
been written about projectorientated teaching. The fact is,
that with this form of learning,
motivation and independent
activity are higher than with
conventional methods.

Indivudal learning

From Building Model Aircraft at School
to the "Aviation Project"
Aeromodelling at school does not have to be taught as an
individual subject but can be combined with virtually all other
learning areas from history to languages and science
to
form the practical and emotional part of an "Aviation Project"

Joined-up thinking is
increasingly
important
Aeromodelling in schools ideally
balances learning content with
cognitive orientation as well as
work in front of a computer
screen. Unfortunately, it often
takes place in isolation, i.e. with
no connection to other subjects
and content even when some
theory usually aerodynamics
is administered as part of an
aeromodelling course. However,
there is a huge opportunity,
beginning with first steps taken
with a small aeroplane in the
classroom, to discover the entire
world of aviation. This turns
flying into a huge experience for

young people. In such an
integrated approach to aviation,
building a model aircraft, even if
it is small and modest, provides
a wonderful connection, not only
to practical and technical
creation, but also to the
emotional side of flying. It is my
conviction that not only pupils,
but also adult students of
aviation and budding managers
should experience this at least
once.

Co-operation is
important
If we place the building of a
model aircraft at school in a
wider context with the world of
aviation, e.g. history, laws of

Of course we can build 25
identical model aircraft within the
project. However, a real
challenge is to let pupils
accomplish individual and much
more creative work instead of
performing uniform tasks. Apart
from aircraft of all types such
as hot-air balloons this could
maybe be a rocket, a wind
generator or a model of an
airport. The coaching effort
associated with this kind of
individualisation must not be
underestimated.

Making a start is not
so difficult
It is only logical that such
interdisciplinary school or
learning projects have to be well
planned by the teaching team.
Making a start is not all that
difficult and can take place in
various subjects. A few examples
are given below:
Biology: Nature provides
countless examples of
"flying", think of the maple
leaf, flying birds or the wind.
Who will build a small
gyrocopter or hold a
presentation on the flight of
birds?

History and geography: The
by now almost "classic" start
is an episode from aviation
history, for example the story
of the "montgolfière" hot-air
balloons or the crossing of
oceans, etc. Subsequently,
individuals or teams work on
further episodes of aviation
history. Who will produce a
map showing record flights?

More dephs requires
sufficient time
Languages and literature:
Finally, a huge treasure trove
of aeronautical tales is to be
discovered in the literature of
various cultures and
languages. Starting with the
question "who has ever
dreamed of flying?" leads to
fascinating stories.

Better to start small
Physics: It's just as easy to
start with physics, for
example with the topic "air".
Air is nothing! But what
happens when air molecules
hit a solid body at high
velocity or bodies hit air?
Warm air cold air, and
we've already come to the
montgolfières! Who will now
build a hot-air balloon or a
small wind tunnel?

Training and Careers:
The subject "Economics" also
provides numerous
interesting aspects. An
example could be the
economic and environmental
effects of an international
airport on a region.
Depending on age,
professional training and
careers in aviation are highly
relevant topics and workplace
visits can be a very welcome
complementary experience

The higher the intended level of
project integration, the higher
the requirement for teamwork
within the school. It's not always
possible to motivate fellow
teachers. It is therefore advisable
to start on a small scale, i.e.
integrated with only two or three
subjects: Aeromodelling
combined with history and
biology or building mongolfières
combined with physics and
history or French, etc.

The amount of time taken for
work on the "aviation" project
can be planned very differently.
As a minimum, I would take a
week (but of very concentrated
work). Ideally all subjects will be
coordinated with the project
during that week. To allow for
more focus on processing of what
has been learned, reflection or
even choices of career or higher
education subjects, the project
should run as a major subject for
several months or even an entire
term. Of course, the intensity
can vary. I will be happy to
respond to queries and to help
with suggestions. I am always
interested to hear about
experiences with learning
projects on aviation. Good luck!

CIAM Flyer 2-2011
Editor: Emil Ch. Giezendanner
editor@modellflugsport.ch
www.fai.org/aeromodelling/

FPAm e ONLYBATTERY

Assinam protocolo

Entre a FPAm e a empresa ONLYBATTERY foi
efectuado e assinado um protocolo que visa um
desconto de 10% em todos os produtos e serviços
comercializados nas lojas ONLYBATTERY.
Este protocolo é válido até ao final de 2011, 31 de
Dezembro, e poderá ser renovado por períodos de
um ano.
Para a obtenção do desconto, o possuidor da
Licença Desportiva Nacional actualizada ( cartão
do ano em curso ) deverá apresentá-la em
qualquer das lojas da empresa, que verificará a sua
validade e efectuará o respectivo desconto.
Esperamos, com mais este protocolo inerente à
Licença Desportiva Nacional, vir ao encontro de
maiores facilidades para os nossos
aeromodelistas.
Esperamos que utilizem bem esta nova regalia.
Agradecemos e reenvio desta circular para todos
os vossos associados.

Baterias
üArranque (carros, motas, barcos, painéis solares )
üTelemóveis
üMáquinas fotográficas digitais;
üMáquinas de filmar digitais;
üUPS's;
üComputadores Portáteis;
üTotalmente personalizadas para:
Telefones sem fios
Berbequins
Aspiradores de mão
Sistemas de alarme
Desfibradores
Radiomodelismo
entre muitos outros sectores;
üGenéricas de chumbo-ácido (VRLA) (2/6/12V);
Pilhas
üAlcalinas;
üRecarregáveis;
üLítio;
üÓxido Prata (aplicação vulgar: relógios);
üZinco Ar (Auditivas);
UPS's
Lanternas

Carregadores Universais
PORTO
Rua do Revilão, 217
4100-427 Porto
T. +351 226 199 570
F. +351 226 199 579
porto@onlybattery.pt
41°10 16.21 N 8°39 25.99 W

GONDOMAR
Av. Conduta, 932
4435-485 Rio Tinto
T. +351 224 882 457
F. +351 224 882 459
gondomar@onlybattery.pt
41°10 7.39 N 8°32 47.83 W

SANTA MARIA DA FEIRA
Rua Dr. Crispim Borges de Castro, 72
4520-195 Santa Maria da Feira
T. +351 256 375 116
F. +351 256 375 117
onlybattery.feira@onlybattery.pt
40°55 24.59 N 8°33 50.82 W

COIMBRA
Rua António Jardim
Quinta do Cedro · Lote 24 · Loja A
3000-018 Coimbra
T. +351 239 705 422
F. +351 239 705 423
coimbra@onlybattery.pt
40°12 31.39 N 8°23 58.70 W

GUIMARÃES
Rua São Gonçalo, 1302
4835-105 Guimarães
T. +351 253 554 460
F. +351 253 554 462
guimaraes@onlybattery.pt
41°26 40.24 N 8°18 17.74 W
MAIA
Rua Agostinho da Silva Rocha, 989
4475-451 Maia
T. +351 229 446 335
F. +351 229 446 337
maia@onlybattery.pt
41°14 6.44 N 8°35 48.68 W

üComputadores Portáteis;
üMáquinas fotográficas / filmar digitais;
üTelemóveis;
üPilhas recarregáveis;
üBaterias de Arranque (carros, motas, barcos );
üBaterias genéricas de chumbo (2/6/12V);

Serviços

ü Testes / carregamentos para todo o tipo de baterias;
üConstrução totalmente personalizada de baterias.

PÓVOA STA. IRIA
Rua Adriano Correia de Oliveira, 30
2625-387 Forte da Casa
T. +351 000 000 000
F. +351 000 000 000
povoasantairia@onlybattery.pt
38°52 4.30 N 9° 3 29.57 W

www.onlybattery.pt

