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Exposição na St. Peters
School

O clube de aeromodelismo
Control Line Portugal, aceitou
2 o convite de participação no
dia da família do colégio St.
3 Peter’s School em Palmela,
com uma exposição e demon4,5 stração de aeromodelismo.
Foi uma decisão acertada não
6 só pelo prazer de mostrarmos
os nossos aeromodelos mas
7,8 também pela oportunidade
para divulgar o aeromodelismo
tentando assim incentivar pais
9 e alunos a virem até nós.
O ambiente e a simpatia aliados ao entusiasmo que foi notório nas pessoas que nos
abordaram foi para nós muito
10,11
gratificante.
Uma experiência que estamos
12a14
dispostos a repetir, caso nos
seja lançado novo desafio.Estamos certos que com
15
este gesto, teremos mais assistências nos próximos eventos que organizaremos e com
16
isso a possibilidade de aparecerem futuros praticantes.
17
Jorge Santo
Presidente CLP
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Open Internacional de
F3A—CALIZ 2011

Concorrentes, modelos e patrocinadores.

Barosa – Leiria

18 e 19 de Junho de 2011
Decorreu na pista do CALIZ, em Barosa,
depois de um grande trabalho do Presidente
Filipe Bernardino e da sua equipa, com as
naturais preocupações de uma prova cheia
de concorrentes, com juízes estrangeiros à
mistura com os nossos, inscrita no calendário da FAI e com muita gente a ver o que
sucedia.
Mas o que sucedeu foi uma prova muito
1º—Andrés Leoni, 2º— Rui Pedro Mendes e
3º— Jean-Claude L'Hostis

bem organizada, bem divulgada, com um site
impecável, onde tudo esteve pensado ao pormenor
e de que todos, concorrentes e assistentes gostaram.
Foi esta a segunda edição de um Open de F3A em
Portugal, que muito nos honra e já vai criando
nome entre a comunidade aeromodelista internacional. Esperamos que a tradição se mantenha com
mais organizações como esta.
Parabéns ao CALIZ.
Juízes.
Da esquerda para a direita:
André Loszach (FRA), Bob Romijn (NL),
Bob Hailles (UK), Peter Uhlig (GER) e
Emanuel Fernandes (POR)
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PROVA DE PYLON - 9º PYLON ACAgueda (ÁGUEDA 19 JUNHO 2011)
No passado dia 19 de Junho (domingo) realizouse no Aeródromo do Casarão em Águeda o 9º
Pylon levado a cabo pela Secção de Aeromodelismo de Águeda.
Estiveram presente 6 pilotos 3 nacionais + 3
espanhóis bem, como o restante pessoal de apoio
á realização da prova.
Depois de efectuadas e pagas as inscrições, os
organizadores deram inicio á realização das mangas que começaram pelas 10.30h
O combustível usado foi fornecido pelos organizadores sendo o mesmo composto pelo tradicional 80/20 cumprindo assim o regulamentado
(FAI).

Modelos Pylon Equipa MTomáz
FABRICADO EM PORTUGAL

As mangas foram sucessivas e sem interrupção tendo terminado as provas pelas
13.10h. No final e antes de almoço foi
feita a entrega dos troféus aos vencedores,
que ficaram assim distribuídos :
1º - Marcelino Tomáz - POR
2º - Guilherme Junior - POR
3º - Roberto Sedes
- ESP
4º - Roberto Otero
- ESP
5º - Vasco Santos
- POR
6º - Manuel Gonzales - ESP
Abraço
Vasco Santos
Equipamento de ROBERTO SEDES
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Presença da FPAm na Feira Internacional de Artesanato FIL Lisboa em 26-06-2011 e 03-07- 2011
No dia 26 de Junho e dado o fraco número de visitantes na FIA,
o stand da FPAm teve apenas
cerca de 15 visitantes.
No dia 3 de Julho iniciámos a
montagem do equipamento pelas
14,00 horas e pelas 14,30 horas
já estavam todas as mesas ocupadas com jovens a construir os
modelos, tendo o nosso Director
Financeiro, Fernando Barros
sido o primeiro elemento a construir o modelo de iniciação e
aparentemente com bom resultado.
Após um período relativamente
curto ( cerca de vinte minutos ),
que nos deu a sensação de que
haveria pouca gente como no
primeiro dia, entrámos numa
roda viva, terminando o evento
pelas 21,00 horas, por imposição nossa.

Estimamos que no dia 3
passaram pela construção
cerca de 56 pessoas.
De referir que a acção
visou não apenas crianças, conforme se pode
verificar nas fotos em
anexo. A nossa actuação
incluiu explicações sobre
o evento e seus objectivos. Se para os mais
jovens se traduziu numa
agitação no final com o
lançamento dos modelos
por eles construídos ou
com a nossa ajuda, os
mais idosos também
manifestaram boa disposição e interesse.
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Pensamos que foi útil o apoio do Luis
Carapito e termos o modelo em corte
para visualização e compreensão sobre o
comportamento dos pilotos, a emissão e
recepção dos sinais de rádio e sua transformação em movimento das superfícies
do modelo, para que este cumpra os
requisitos necessários à realização do
voo. Houve muita transmissão de informações aos pais ( enquanto os filhos
construíam os modelos), que manifestaram muita curiosidade e interesse pela
modalidade.
Em meu entender o evento teve um saldo
bastante positivo não só para os visitantes como para nós.
Rui Fonseca
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Sta. Iria Race - F3F
A Santa Iria Race é uma prova internacional de velocidade para planadores em encosta, modalidade F3F, que desde há 10
anos tem vindo a realizarse de modo regular e com
frequência crescente na encosta de voo da
APSIA em Santa Iria de Azóia. O sucesso desta prova, que desde há 5 anos tem estado inscrita no calendário europeu Eurotour, deve-se
às condições excepcionais deste local de voo
que ficou conhecido internacionalmente em
2000, quando, depois de expressamente arranjado para o efeito, albergou uma prova internacional com 80 participantes de todo o mundo.
A prova deste ano decorreu nos dias 2/3 de
Julho e contou com 35 pilotos inscritos com
grande predomínio de Espanhóis e Alemães
que ao longo dos últimos anos tem frequentado de modo crescente esta prova.

Com vento sempre de feição e nunca demasiado intenso,
realizaram-se nos dois dias da prova 15 mangas classificativas o que permitiu apurar os resultados finais após o
descarte de duas, sendo de destacar neste meio muito
competitivo o honroso 3º lugar de João Mestre que foi o
melhor Português. Dado o céu ter estado por regra encoberto a actividade térmica foi bastante mais reduzida do
que em anos anteriores, mas houve cerca de metade das

mangas ganhas com menos de 43" e a volta mais rápida
foi conseguida por Gerado Plaza com 39,4".
A perspectiva dos organizadores é de virem a colocar esta
prova no calendário internacional com um estatuto acrescido de Taça Mundial ou mesmo preparar uma candidatura a campeonato Mundial neste local.
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Projecto Tecnológico e Área de Projecto no Liceu
Na Escola Secundária Jaime Moniz (Liceu), no ano lectivo 2010/2011 e com a parceria do Aeroclube da Madeira – Secção de Aeromodelismo, decorreu o projecto— Aeromodelo Moto-Planador Technicoll SE 10.
Participaram os alunos:
Guilherme Franco, Bruno Andrade, Marco Freitas e Pedro Freitas

e do Aeroclube da Madeira – Secção de Aeromodelismo o Coordenador Projecto / Instrutor - Rogério Teixeira
Fica evidenciada a participação da equipa, a avaliação demonstra o
nível do trabalho dos alunos. As fotos constatam que a realização do
projecto foi bem sucedida e culminou com as orientações recebidas pelo
Instrutor Rogério Teixeira, para melhorar o desempenho prático e empenho na colecta de dados sobre a temática. O grupo foi submetido à avaliação individual de acordo com as tarefas determinadas e as intervenções ao longo do trabalho.
Na tabela 1, revela as classificações obtidas na disciplina Área Projecto / Projecto Tecnológico, atribuídas pelo Professor Carlos Pontes, destacado a ministrar na Escola Secundária Jaime Moniz - Liceu.
Tabela 1
Nome

1º Período

2º Período

3º Período

Guilherme Franco

18,0 valores

19,0 valores

20,0 valores

Bruno Andrade

18,0 valores

18,0 valores

20,0 valores

Marco Freitas

17,0 valores

18,0 valores

20,0 valores

Pedro Freitas

17,0 valores

18,0 valores

20,0 valores
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Seguem-se diversos endereços ―net” onde podem ser vistas diversas fases deste projecto.
Construção do Moto-Planador Technicoll SE 10
Galeria:
http://picasaweb.google.com/aeromodelismo.acm
Preparação para o Teste de Voo – nº 2 (04-06-2011)
Galeria:
http://members.netmadeira.com/rogerio.teixeira/
Vídeos:
Zona de Voo – Pico da Cruz
http://members.netmadeira.com/rogerio.teixeira/Videos/MOV00385.MPG
Descolagem
http://members.netmadeira.com/rogerio.teixeira/Videos/MOV00389.MPG
Aterragem
http://members.netmadeira.com/rogerio.teixeira/Videos/MOV00413.MPG
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Reportagem sobre o Octóptero
Parceria Universidade da Madeira / Aero Clube da Madeira Secção de Aeromodelismo

Divulgamos a 1ª fase do Projecto: "Helicóptero para prevenir
catástrofes", da Universidade da Madeira, sob orientação do
Prof. Dr. Domingos Rodrigues, Geólogo, em parceria com o
Aeroclube da Madeira - Secção de Aeromodelismo, com
apoio técnico dos instrutores: Dinarte Berenguer e Vitor Carvalho.

Após meses de trabalho,
desde a aquisição, montagem e testes de voo, apresentamos em anexo algumas fotos do Octocóptero
em testes de voo no
Campo Desportivo da
Camacha (IDRAM).
O GeoUMa 1 encontra-se
operacional e a efectuar
testes práticos em diversas
zonas da Região.

O Projecto foi oficialmente apresentado nas III
Jornadas Técnicas sobre a Infra-estrutura Regional da Informação Geográfica (IRIG), no
Colégio dos Jesuítas com destaque de abertura
no Telejornal Madeira.
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O Campeonato do mundo de F3A 2011 visto pela única equipa portuguesa
presente (juiz e secretária)
22 de Julho de 2011.
Depois de cerca de
20 cansativas horas
de viagem (incluído
o tempo de espera
em New York) aterrámos, finalmente,
em
Indianapolis,
capital do Estado de
Indiana. Esperavanos o Campeonato
O pódio dos “individuais”, da esquerda para a direita:
do Mundo de F3A
Tetsuo Onda/Japão, 2º classificado
que decorreria em
Christophe Paysant-Le Roux/França, 1º classificado
Muncie,
pequena
Andrew Jesky/USA, 3º classificado
cidade a cerca de 80
km da capital do Estado, entre 25 de Julho e 1 de Agosto. Habituados a estas
―andanças” é sempre com boa disposição e de coração aberto que partimos mas,
desta vez, levávamos na bagagem alguma tristeza pelo facto de não haver pilotos portugueses a competir. Assim, a delegação portuguesa estava reduzida a nós
dois, o juiz e a secretária (scribe ou escriba em linguagem aeromodelística).
Restava-nos a consolação de irmos reencontrar velhas amizades, criadas ao longo dos 12 anos em que andamos nestas ―aventuras” e, quem sabe, fazer novos
amigos.
Mas vamos ao que interessa. A competição adivinhava-se aguerrida. Estavam
inscritos 82 pilotos, provenientes de 32 países e, entre eles, encontravam-se os
maiores nomes do aeromodelismo rádio controlado actual: Christophe PaysantLe Roux, Tetsuo Onda, Chip Hyde, Wolfgang Matt, etc. Havia ainda grande
expectativa relativamente aos concorrentes na classe de Juniores devido às enormes potencialidades de todos eles.
A organização, resolvidos alguns pequenos problemas iniciais, acabou por se
revelar bastante satisfatória, principalmente no respeitante à manutenção da
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agenda prevista. O local da competição era perfeito, tanto em termos de localização como de dimensões e o mesmo se poderia dizer do tempo não fora uma
inoportuna e persistente onda
de calor (a maior dos últimos
36 anos). De qualquer modo,
o temível vento esteve quase
sempre ausente e os aguaceiros foram poucos e rápidos.
Estavam, portanto, reunidas
todas as condições para uma
grande competição e foi o que
aconteceu. Uma competição
renhida nos quatro voos preliminares que levou à selecção
de 30 pilotos para as semifinais de onde por sua vez
foram seleccionados os 10
finalistas. Também a final foi
renhidíssima tendo os dois
primeiros classificados terminado ambos com 2000 pontos
o que obrigou ao desempate a
partir dos resultados individuais não normalizados. Para
os interessados nos detalhes,
sugerimos a consulta do
O pódio das “equipas”, da esquerda para a direita:
Japão, 2º classificado
―site” do campeonato
USA, 1º classificado
França, 3º classificado

http://www.modelaircraft.org/events/f3awc2011.aspx
onde poderão ser consultadas todas as classificações e ainda uma larga série de
fotos elucidativas do evento.
Manuela e Emanuel Fernandes
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Campeonato do mundo de F3A 2011

Uma linha de 5 juízes e secretárias/os nas preliminares.
Da esquerda para a direita:
Secretário (?/USA) e Juíz Praphon Techavipark, Thailand
Secretária Pavi Eirola e Juíz Esa Eirola, Finland
Secretária Ekaterina Shilova e Juíz Dmitry Chaplygin, Russia
Secretária Manuela Fernanes e Juíz Emanuel Fernandes, Portugal
Secretário (?/USA) e Juíz Christo Rust, South Africa
Concorrentes na linha
de espera para um dos
voos das preliminares.
Junto ao biplano, o
Júnior Campeão do
mundo de F3A, Marco
Mazzucchelli (16 anos)
que se qualificou em
11º na classificação
geral e que foi um dos
pilotos que garantiram
os voos de aferição
para os juízes na final,
tendo efectuado voos de
qualidade em nada
inferior à dos voos dos
finalistas.
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74º Aniversário da LIPA
4de Agosto de 2011
A LIPA – Liga de Iniciação e Propaganda da
Aeronáutica foi fundada em 4 de Agosto de 1937
por Ricardo de Sousa Lima, Martino de Oliveira,
David d’Almeida e Alfredo Alves dos Santos.
A LIPA foi, especialmente por intermédio do seu
presidente Ricardo Lima que já vinha fazendo
desde 1935 a difusão de ideias pró-aeronáuticas
nos jornais do Porto, a aglutinadora daqueles a
quem a Aviominiatura, vocábulo novo na nossa
língua e por ele Ricardo Lima usado.

Aviominiatura abria horizontes, a ar, a encanto e a
aventura, mas trazia também, a um formato organizado,
anseios e realizações visando o domínio dos ares.
Entrou agora no seu 75º aniversário que, de agora a um
ano, se espera tenha fulgores de diamante.
Estivemos lá, no início do ano e estaremos lá também
na comemoração.

A LIPA é o decano dos clubes em Portugal, o mais
vetusto núcleo de aeromodelismo no país.
Parabéns !
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Open Ibérico de Aeromodelismo
Memorial ―Gordon Yeldham”

O recinto da Feira de Sant’Iago, nas Manteigadas, em
Setúbal foi palco, no passado dia 17 e 18 Setembro, de
uma prova organizada pelo Clube de Voo Circular ― Control Line Portugal ― . Esta prova faz parte da lista de provas a contar para a Taça do Mundo ( inscrita na FAI ) de
Vôo Circular. O evento recebeu o nome de Open Ibérico
de Aeromodelismo – Memorial ―Gordon Yeldham” . Fizeram parte deste evento as categorias de Acrobacia (F2B) e
Corridas de Equipa (F2C). Estiveram envolvidos no evento
pilotos provenientes de diferentes países como Espanha,
Brasil, Suíça Portugal, Ucrânia num total de 18 concorrentes.Portugal esteve nas duas modalidades representado no pódium com um 3º Lugar em Acrobacia com o Piloto
―Amílcar Contente” e um 2º Lugar em Corridas de Equipa com a dupla António Cardoso e José Goulão e um 3º
lugar com a dupla Paulo Allen - António Janeiro.

Os 2 pódios foram compostos por:

Em acrobacia F2B:
1º Javier Holguera (ESP),
2º Lauri Malila (SUI),
3º Amílcar Contente (POR)

Em Corridas de Equipa (F2C):
1º MARY Wellington - MARY Nelson (BRA),
2º António Cardoso - José Goulão (POR),
3º Paulo Allen - António Janeiro (POR)

Amílcar Contente
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TAÇA CIDADE DE SETUBAL
OPEN INTERNACIONAL DE F2
Teve lugar na Pista de Voo Circular de Manteigadas,
em Setubal, a disputa desta prova internacional, nos
dias 10 e 11 de Setembro de 2011, conforme o
Calendário de Eventos da FPAm.
Teve a presença de equipas representantes de Portugal, Espanha, Brasil, Reino Unido e França, num total
de 15 participantes.

Decorreu em bom ritmo, com agrado geral
dos participantes, quer no aspecto desportivo
como no social.

Espera-se que o clube organizador, o Clube
de Aeromodelismo de Setubal, repita a organização, procedendo à correcção de algumas
pequenas falhas, que, no entanto, não prejudicaram o aspecto desportivo.
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A
Onlybattery
–
Pilhas e Baterias Sa
compromete-se pelo
período de vigência do
protocolo
com
a
FPAm, a conceder a
todos os titulares do
Cartão da FPAm, um
desconto de
10% ( dez por cento)
em todos os produtos
e serviços comercializados nas suas lojas.

LOJAS
PORTO Energy to your world
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

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

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

GONDOMAR
Av. Conduta, 932
4435-485 Rio Tinto
T. +351 224 882 457
F. +351 224 882 459

maia@onlybattery.pt
41°14’6.44”N 8°35’48.68”W

gondomar@onlybattery.pt
41°10’7.39”N 8°32’47.83”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

PÓVOA STA. IRIA
Rua Adriano Correia de Oliveira, 30
2625-387 Forte da Casa
T. + 351 219 597 687
F. + 351 219 597 689
povoasantairia@onlybattery.pt
38°52’4.30”N 9° 3’29.57”W

LISBOA
Av. Almirante Reis, nº 62 F
1150-020 Lisboa
T. + 351 218 135 049
F. + 351 218 135 051
lisboa@onlybattery.pt

AVEIRO
Av. Da Força Aérea, nº45 R/C
3800-365 Aveiro
T. + 351 234 386 171
F. + 351 234 386 173
aveiro@onlybattery.pt
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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 Aristídes de Sousa Mendes, No. 4C E2, Telheiras
1600-413 LISBOA, PORTUGAL

O horário de atendimento é das das 10h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00 de segunda a
sexta-feira. 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.
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
Pode também contactar-nos por telefone ou por mensagem e fax para os números:
Telefone— 217 166 812

Fax/Gravador—

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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