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Fala o presidente
Caros associados começo por desejar a todos umas boas
festas e que o ano de 2015 vos possa trazer saúde, felicidades
e bons voos.
Que 2015 seja um bom ano para o aeromodelismo nacional e
para todos os aerodelistas, cujo número gostaria de ver
aumentado, particularmente nas camadas mais jovens.

Nesta edição
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9º Encontro de S. Pedro

Especialmente aos aeromodelistas que se dedicam à
competição aeromodelística desejo que 2015 possa ser uma
época produtiva, com evolução desportiva e com bons eventos
em que reinem, acima de tudo, a verdade desportiva e a sã
camaradagem.

Encontro “Os Pikuinhas”
Open Day Aeromodelismo
Demonstração ESTG
Indoor Covilhã
Encontro GALO 2014
Inauguração pista AICA
Indoor “Os Pikuinhas”
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Aguardamos as vossas contribuições e despeço-me com os
melhores cumprimentos.

Mundial de voo circular
5º Troféu de Combate de Outono CLP

Construção C-295
Atualidade
Pilotagem profissional de Drones
Institucional

Estamos a tentar retomar as edições do boletim informativo da
FPAm, o “FPAm News” e esperamos que com a ajuda das
vossas contribuições, com artigos e fotos, possamos manter
alguma regularidade na sua publicação e poder assim
aumentar
a
divulgação
das
nossas
actividades
aeromodelísticas.
Não solicitamos apenas artigos e fotos sobre eventos
competitivos, mas também sobre actividades de divulgação que
os Clubes eventualmente realizem e que julgem importante
evidenciar, quer pelo significativo número de participantes, ou
de público envolvido, ou por se tratar de colaboração com
estabelecimentos de ensino ou com entidades locais.

5º aniversário Control Line

Construção

Gostaríamos de ver todos os Clubes a tentar captar praticantes,
particularmente entre as camadas mais jovens, pois será por
certo desses e dessas jovens que dependerá o futuro do
aeromodelismo nacional.

Emanuel Fernandes
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23º Open Valladolid – F2B, F2C e F2D
O aeromodelismo na TV
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9º Encontro S. Pedro
O clube Rodas no Ar, organizou no dia 29 de Junho o 9º Encontro de
Aeromodelismo de Porto de Mós. Estes encontros, que se têm vindo
a realizar na altura das festas de S. Pedro, já se tornaram um ícone,
pois já fazem parte do programa das festas do concelho.
Como já vem sendo hábito, tivemos uma boa aderência no que
respeita a praticantes, com a presença de 23 pilotos. Tivemos
também uma simpática participação do público que ao longo destes
anos fomos conquistando com estes eventos.
Alfredo Morgado

Encontro “Os Pikuinhas”
Decorreu no dia 5 de Outubro de 2014 o Encontro "Os Pikuinhas"
2014, mais uma vez em casa emprestada, gentilmente cedida de clube
de aeromodelismo Rodas no Ar de Porto de Mós.
Durante o evento, foram efetuados voos de vários tipos de
aeromodelos elétricos e a combustão de aviões, helicopteros e
multirotores, organizados em cerca de 30 mangas de 4 aeromodelos.
O almoço foi servido nas instalações da pista, aos cerca de 25 pilotos e
mais 15 acompanhantes e convidados.
O evento pautou pela muita animação e convivio. Um agradecimento a
todos quanto participaram e principalmente contribuiram para o
sucesso deste evento.
Os Pikuinhas

Open Day Aeromodelismo
Decorreu no dia 19 de Outubro de 2015, o OPEN DAY
AEROMODELISMO, na pista do Caliz – Clube de Aeromodelismo do
Liz, em Ortigosa, Leiria.
Com o objectivo de divulgar a
modalidade e apresentar a
nova pista do Caliz à
população da Ortigosa, acabou
por juntar alguns clubes de
aeromodelismo da zona centro,
entre os quais se destacam os
Asas Indomáveis, os Pikuinhas
e Rodas no Ar.
A camaradagem entre os presentes foi uma patente num domingo
muito bem passado nos Campos do Lis.
Filipe Bernardino
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Durante o evento, verificou-se a
presença de muito público, que
presenciou as demonstrações e
efetuou muitas questões aos
aeromodelistas presentes, sobre
os aeromodelos e sobre o
aeromodelismo.
Foi oferecida aos aeromodelistas
presentes, uma
visita guiada às instalações dos diversos
departamentos da ESTG, onde foi possível verificar as excelentes
condições de ensino, tanto a nível de instalações, como de condições
laboratoriais.

Demonstração ESTG
A Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Leiria (ESTG), através
do
seu
Departamento
de
Engenharia Eletrotécnica, convidou
os clubes Caliz de Leiria, Os
Pikuinhas do Entroncamento e
Rodas no Ar de Porto de Mós, a
efetuar uma demonstração de
aeromodelismo, no dia 5 de Abril de 2014, por ocasião do Dia Aberto
promovido pela ESTG.
A
demonstração
consistiu
numa
mostra estática de
aeromodelos, e várias
demonstrações
de
voo com aviões, helicópteros e multi-rotores. Esteve também presente
um simulador de voo de aeromodelismo do Caliz, largamente
experimentado pelo público presente.

Indoor Covilhã
O AECC - Aeroclube da Covilhã organizou de um Encontro de
Aeromodelismo Indoor, no dia 12 de Abril de 2014 na cidade da
Covilhã.
O evento fez parte do calendário da FPAm e decorreu durante todo o
dia, com demonstrações de aeromodelismo, competições para o
público e workshops de construção.
O encontro teve lugar no Pavilhão Desportivo da UBI - Universidade da
Beira Interior. O almoço foi oferecido a todos os pilotos presentes.
Estiveram presentes pilotos dos Clubes de Aeromodelismo
Aerocalminhas, dos Pikuinhas do Rodas no Ar e da APSIA.
O encontro contou ainda com a participação do Núcleo de Estudantes
de Eng. Aeronáutica AeroUBI.
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Encontro GALO 2014
O Grupo de Aeromodelismo da Lousã agradece a todos pela
participação no encontro decorrido no fim-de-semana de 25,26 e 27
de Abril de 2014. Ao longo dos três dias fomos brindados com uma
excelente participação, não só em termos de pilotos como também
por parte do público. Estiveram mais de seis centenas de pessoas no
aeródromo a assistir ao evento (incluindo Sábado durante o qual não
se voou devido
a chuva), a
grande maioria
no
domingo
graças as boas
condições
metrológicas.
Não
vou
agradecer individualmente a cada participante com receio de
esquecer alguém, mas tenho de deixar alguns agradecimentos.
Ao João Paiva e Pedro Precioso pelo espetáculo que entusiasmou o
público (e não só), esperamos que as exibições sirvam de incentivo às
camadas mais jovens. Eles demonstram bem o nível que se pode
atingir com
trabalho
e
dedicação, e
também
mostra
às
empresas
portuguesas
o destaque
que
estas
provas têm
em Portugal e no estrangeiro, sendo certamente um bom investimento
apoiar e patrocinar estes e outros jovens na modalidade.
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Agradecer o apoio de várias outras entidades, entre quais a Escola
Nacional de Bombeiros, Junta de Freguesia de Vila Nova, Comissão
de Baldios de Vila Nova, Junta de Freguesia de Serpins, a força da
GNR
“GIPS”
estacionada no
Aeródromo da
Lousã, ao Clube
de
Todo
Terreno
OS
ABUTRES
de
Miranda
do
Corvo,
pela
cedência
do
equipamento de som, e a Previchama empresa da Lousã pela
cedência de algum equipamento de segurança para o encontro.
Ao Eugénio Carvalhinho o agora “fotógrafo oficial do GALO” pelos
milhares de excelentes fotografias e assistência durante o fim-desemana.
Uma
empresa
cujo apoio foi
fundamental, foi a
Aerocarcontrol na
pessoa de Miguel
Silva
pelo
inestimável apoio
técnico, pela boa
disposição, por ter
passado o dia de microfone na mão a anunciar e a apresentar voos, e
a explicar ao público as manobras efetuadas pelos pilotos, foi também
responsável pela presença de muitos dos nomes de referência e
lindíssimos modelos do aeromodelismo Português, por tudo isto um
muito obrigado.
Por último, mas mais importante, aos membros do clube (e respetivas
famílias) que se disponibilizaram, passando os três dias a apoiar
todos os participantes que vieram voar, fazendo do primeiro encontro
nacional oficial do GALO um sucesso.
Esperamos que todos tenham gostado e um até para o ano.
Grupo de Aeromodelismo
da Lousã

À Federação Portuguesa de Aeromodelismo que esteve representada
na abertura do encontro
pelo seu presidente João
Agostinho Loureiro de
Sousa.
À Câmara Municipal da
Lousã, pelo inestimável
apoio, graças ao qual foi
possível
a
disponibilização
e
preparação do espaço,
apoio
esse
que
esperamos contar para
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Indoor “Os Pikuinhas”

Inauguração pista AICA
O Clube de Aeromodelismo AICA - Asas Indomáveis, inaugurou a sua
pista no Parque Social da Silveirinha Pequena, Carriço, no dia 18 de
Maio de 2014.
Foi um evento muito concorrido, com
mais de 30 aeromodelistas, que
fizeram evoluir os aeromodelos pela
primeira
vez
nestas
novas
instalações, também com muito
publico a assistir.
A pista e respectivas instalações
foram inauguradas com a presença
de algumas Entidades Oficiais,
estando presente o Sr. Presidente
da Câmara de Pombal, Sr.
Presidente da Junta de Freguesia
do Carriço e o Sr. Presidente da
Federação
Portuguesa
de
Aeromodelismo, entre outros.
Aos pilotos e entidades presentes
foi oferecido o almoço nas
instalações anexas à pista.

Decorreu no dia 09 de Março de 2014,
o Encontro de Aeromodelismo Indoor
“Os Pikuinhas”, no Pavilhão Municipal
do Entroncamento.
Com horário das 9:00h às 18:00h, o
evento contou com cerca de 30
aeromodelistas inscritos, e cerca de 60
aeromodelos.
Os
voos
foram
efetuados, divididos por cerca de 40
mangas de 4 pilotos, de 10 minutos de
duração de voo, divididas por voos de
aviões, helicópteros e quadricópteros.
Durante o evento, o público presente,
pode assistir à evolução das várias
máquinas voadoras, podendo também
visitar os aeromodelos em exposição
estática, e efetuar questões aos
aeromodelistas presentes.
No final, o balanço foi muito
positivo, tendo sido atingidos os
objetivos propostos para este
encontro.
Os Pikuinhas

Durante foram efetuadas várias
demonstrações
de
voo
de
parapentes motorizados, e uma
demonstração de um avião Citabria pilotado pelo piloto Pedro Cunha
Pereira, brindando todos
os presentes com várias
acrobacias
espectaculares.
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5º aniversário Control Line
Concluímos com sucesso mais um evento, organizado pelo Clube
CONTROL LINE PORTUGAL desta feita com duas vertentes:
O evento comemorativo do
5º aniversário do Clube
(prova em atraso de Março
adiada por razões de
ordem climatérica) e ainda
a celebração do nosso
evento de Natal.
Foi
um
domingo
inesquecível que ficará
para sempre na nossa memória pelo dia excelente que passamos na
companhia dos nossos amigos habituais assim como de amigos que
já não víamos a muito tempo.
Estamos muito gratos pelo
seu regresso e estamos
convictos que este será o
início de uma duradoura
camaradagem que nos vai de
certo acompanhar por muito
eventos. As fotos revelam as
caras de quem falo. Obrigado
pela vossa presença.
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Também contámos
com a presença de
mais duas Equipas
de Corridas que
significam
o
recomeço da nossa
modalidade
de
corridas. Temos já
a promessa de
várias Equipas que
farão
o
seu
regresso já no próximo ano e que farão as delícias de muitos, que
aguardam com espectativa o regresso dos nossos famosos
Goodyears. E ainda poderemos contar com o apoio do nosso
experiente
mecânico José
Goulão que se
prontificou
a
ajudar as novas
equipas no seu
regresso
à
competição.
Para
além
destas grandes
e boas novidades tivemos também como não podia deixar de ser um
grande churrascada com a participação de todos quantos estavam
presentes e que se
deliciaram com os
pitéus preparados
pelo nosso anfitrião
José Goulão . No
final comemoramos
mais
um

Por outro lado com este regresso conseguimos a participação,
….imagine-se de 9 pilotos de acrobacia….é verdade 9 todos eles
muito promissores. Todos estiveram no seu melhor a concorrer de
forma descontraída mas sobretudo com um espírito de diversão e boa
camaradagem que nos encheu
a todos de muita alegria.
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Também ao nível da publicação dos resultados houve sempre
muitos problemas. Não faziam a divulgação dos resultados de
forma atempada ao ponto de por vezes termos que ir
ao facebook buscar informação porque a organização não
dava informação aos chefes de equipa e quem conseguia
furar o esquema fotografava a informação e divulgava para
que todos através da net pudessem ver os resultados. Chegou
-se ao ridículo de no fim as delegações abandonaram o local
evento sem levarem informação dos resultados finais só mais
tarde consultando o website ( no nosso caso apenas depois
de chegarmos a Portugal tivemos acesso à informação).

Mundial de Voo Circular
Feedback de mais um evento internacional desta vez a prova
rainha, o Mundial de Voo Circular que decorreu em
WLOCLAWEK-POLÓNIA entre 9 a 16 de Agosto de 2014.
Em termos gerais o evento foi de nível mediano não considero
que tenha sido um grande mundial, faço o resumo focando
dois aspectos (os aspectos Negativos,e os Positivos).

Foi também o evento dos protestos segundo a nossa equipa
de F2C, nunca se viu tanto protesto numa competição de F2C.
Tendo por várias vezes a competição parado para análise dos
protestos.
(Continua na próxima página...)

Aspectos Negativos
Em termos de condições atmosféricas, foi muito mau sempre
com ventos muito fortes ( acima de 20 Km/h constantemente )
além disso sempre com muita chuva que em algumas alturas
era tão forte que chegou a parar o evento.
Em termos de pistas, no que respeita á acrobacia foi muito
mau, porque as pistas eram de erva…. e não de relva. A erva
estava muito alta o que motivou constantes queixas de todas
as delegações. Também o piso não era plano, havia muitas
ondulações que não permitiam descolagem e aterragens
correctas. Existiram alturas que ou os modelos eram
projectados para o ar ou os hélices batiam na erva. Em
relação ás pistas de treinos também as condições eram muito
precárias, porque o estado da erva era ainda pior e nem
marcações tinham. Tudo isso deu bastante conversa durante
as reuniões de chefes de equipa ao ponto de no fim a
delegação Alemã ter feito um abaixo assinado ( que teve a
participação de todos os pilotos de acrobacia ) a comentando
negativamente que estas condições não se deveriam repetir
nunca mais.

Em relação ás outras pistas ( F2D F2C e F2C ) não houve
quaisquer problemas.
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Aspectos Positivos
Não foram só coisas negativas também tivemos coisas
muito positivas que nos fizeram ficar cheios de orgulho do
nosso desempenho dos quais destaco o fantástico
resultado da equipa de Combate em que o António
Mortinho consegue arrancar com grande mérito duas
vitórias que nos colocou na melhor posição de sempre
alguma vez atingida em combate por uma equipa
Portuguesa. A posição 40. Para o nosso Combatente
António Mortinho os meus parabéns pelo resultado obtido.
Em Acrobacia, o nosso piloto Stanislav DUBROVYTSKYY
conseguiu uma evolução muito relevante face á sua
pontuação normal obtida em competições em Portugal. O
que revela uma evolução. Prova isso, os quase
900 pts conseguidos . Uma boa evolução o que revela o
potencial da sua pilotagem para os próximos tempos.
Parabéns Stanislav. Em Relação ao Amílcar Contente
manteve o nível a que já nos habituou também quase a
tocar os 900 pts, mostrando que é capaz mesmo na
pressão da competição manter o seu normal desempenho.

Também o nosso agradecimento especial ao Clube CONTROL
LINE PORTUGAL à FPAm e à TAP o apoio na deslocação da
comitiva Portuguesa à Polónia sem esse apoio teria sido
quase impossível a nossa participação nas três modalidades
Combate, Corridas e Acrobacia
Representaram Portugal no Campeonato do Mundo de
Aeromodelismo em Voo Circular, em WLOCLAWEK-POLÓNIA
os seguintes elementos:
João Pereira da Costa - Chefe de Equipa
Amílcar Contente - F2B (Acrobacia) na 64ª Posição
Stanislav Dubovytskyy - F2B (Acrobacia) na 66ª Posição
António Cardoso/José Goulão - F2C (Corridas de equipas) na
16ª Posição
António Mortinho - F2D (Combate) na 40ª Posição
Serguei Fomin - F2D (Combate) na 67ª Posição

Para todos os participantes penso que aquilo que vimos e
vivenciamos valeu mais que 30 anos a treinarmos sozinhos.
Esta informação vai agora ajudar-nos a preparar os
próximos eventos onde iremos participar. E isso é uma
aprendizagem preciosa para todos os que participaram
neste evento. Vimos novas modas novas tendências novas
técnicas e estivemos perto dos melhores do mundo agora
vamos passar à prática os conhecimentos adquiridos,
…..é assim que crescemos como
pessoas, pilotos ou mecânicos.

Teve esta representação a particularidade de serem todos
membros deste clube de aeromodelismo (Control Line
Portugal)
Amilcar Contente

Na posição 16 da geral em
Corridas tivemos a nossa equipa
Cardoso Goulão que embora não
tivessem chegado este ano ás
semi-finais não deixa de ser um
bom resultado estar dentro dos 20
melhores do Mundo. Para a
próxima
vez
será
melhor…..vamos ter esperança.
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No final a classificação ficou da seguinte forma:

1º - Mário Rioja (ESP)
2º - Nacho Rioja (ESP)
3º - Serghei Fomin (POR/ CLP)
4º - António Mortinho (POR)
5º - Benjamin Perez (ESP)
6º - Anatoliy Pypko (POR/CLP)

5º Troféu de Combate de Outono CLP
No passado dia 16 Novembro teve lugar mais evento desta feita o " 5º
Troféu de Combate de Outono CLP " organizada pelo Clube
CONTROL LINE
nacional 2014..

PORTUGAL

conforme

calendário

desportivo

Foi um evento que reuniu participantes também de Espanha inserido
na estratégia Ibérica de partilha de pilotos estabelecida entre o nosso
Clube e os maiores Clubes Espanhóis,
com o intuito de dinamizar a participação, a partilha de conhecimentos
e promover o aumento de participantes em eventos entre Portugal e
Espanha com benefícios mútuos para ambos os Países .
Estamos também num programa de troca de experiências entre juízes
de forma a que os Juízes nacionais possam melhorar os seus
conhecimentos dividindo a gestão do evento com os já bastante
Experientes Juízes Espanhóis, neste caso com a Juíza Isabel
Gutierrez uma das mais conceituadas juízes de Combate em
Espanha.
Foi um evento fantástico com a participação de 3 pilotos Espanhois e
três Pilotos Portugueses. Assistimos a combates de grande nível
técnico e emboras os pilotos Portugueses tivessem tido um bom
desempenho, desta vez os nossos amigos Espanhois levaram a
melhor.
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Construção C-295

Está a decorrer neste momento um projeto de construção de um aeromodelo
que achamos interessante divulgar neste boletim, tanto pela sua invulgaridade
como pelo seu interesse em termos técnicos.
Falamos com o Alfredo Morgado, que descreveu o trabalho efetuado.
No final de 2013 comecei a pensar em construir um novo aeromodelo, mas logo
surgiu a grande questão, «Que tipo de modelo?». As duas primeiras hipóteses
recaíram no P-38 Lightning ou no P-51 Mustang dimensionados para uma
motorização da classe de 50cc.
Após alguns meses de meditação abandonei essa ideia, pois queria um modelo
diferente do normal e que a construção, só por si, fosse um desafio maior que
os modelos tradicionais.
A escolha recaiu então num avião do qual gosto muito, por ser bonito e
elegante, e devido às suas características de voo achei que iria dar um
excelente modelo, o C-295.
Depois da escolha do modelo, dei início ao projecto em Janeiro de 2014, com o
primeiro desafio: desenhar o plano do modelo á escala de 1:10.
A construção é em contraplacado, balsa, esferovite, alumínio e fibra de vidro.
Fuselagem
Os anéis da fuselagem, para serem
mais rigídos e leves, são feitos em
contraplacado de choupo. Foram
desenhados e cortados na CNC que
desenhei e construí em casa.
Os anéis foram montados numa
estrutura feita para o efeito, para
manter o alinhamento até ao fim das
colagens. Estão unidos por 4 ripas
laterais de pinho nórdico e 12 de
balsa de 6x6mm.
O revestimento é feito em balsa de 2mm, que foi previamente molhada e
moldada num tubo, para lhe dar a forma necessária antes da aplicação.
Basicamente o resto
foi cola e muitos
alfinetes para fixar a
balsa no lugar.
A parte da frente do
modelo foi esculpida

Asas
A
asa
está
dividida em três
partes, a zona
central,
que
engloba os dois
motores, e as
duas semi-asas
exteriores
aos
motores.
A parte central
está construída
em nervuras de balsa, e de contraplacado na zona dos motores.
Como é uma construção tradicional, as nervuras estão unidas por ripas de balsa
de 6x6mm, e revestidas a balsa de 2mm. Foram incorporadas duas peças de
alumínio com quatro “ganchos” para encaixar na fuselagem e permitir que seja
amovível.
Tem um tubo de alumínio para conferir resistência ao conjunto, e dois tubos de
fibra de vidro onde encaixam os tubos das semi-asas.
As semi-asas, a profundidade e a deriva foram feitas em esferovite revestida a
balsa de 1mm, e são amovíveis para facilitar o transporte.
O grande desafio foi a incorporação dos quatro Flaps extensíveis, como no
avião original. Foram criadas por mim, na CNC, umas peças com o ângulo
idêntico ao original para os Flaps deslizarem.
Dados do aeromodelo
Caracteristícas do aeromodelo C-295:
Envergadua: 2,40m
Comprimento: 2,20m
Peso: 15Kg (Estimado)
Motorização eléctrica: (A definir)
Baterias: (A definir)
Webpage
Para mais detalhes e seguir a evolução deste projeto pode consultar a webpage
http://c295.esy.es

em esferovite e
depois
fatiada
para servir de
molde
dos
respectivos anéis.
Trens
Os trens foram desenhados para serem o mais
idêntico possível aos do avião original.
Para tal, primeiro foram feitos alguns protótipos
em
madeira
para
teste.
Depois de verificado o bom funcionamento,
parti para a manufactura em alumínio dural.
Gostei deste desafio, pois tive que aprender a
tornear e a trabalhar com uma fresadora.

Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 19 - DEZEMBRO 2014

Atualidade

PAG 11

As vantagens desta profissão, que com a minha experiência posso
destacar são, fazer algo que se gosta mas com muita
responsabilidade, conhecer melhor o país, visto que o local dos
trabalhos varia bastante, conhecer e estar em contacto com pessoas
e figuras públicas sobretudo em gravações de publicidade, voar com
equipamentos topo de gama, realizar projectos nunca antes feitos,
como por exemplo voar com telas de mensagens para publicidade.

Pilotagem profissional de Drones
Sendo a temática dos drones, UAVs e
multirotores actual e controversa, e com
avanços tecnológicos diários nesta área,
decidimos abordar este tema do ponto de
vista de quem faz o seu dia a dia
trabalhar com estas máquinas. Assim
pedimos ao Diogo Leitão, aeromodelista
desde 1999 e federado na FPAm desde
2007 pela Associação de Modelismo “Os
Pikuinhas” do Entroncamento, para
descrever um pouco da sua experiência
como “profissional de aeromodelismo”.
Como curiosidade, o Diogo é também
piloto comercial de helicópteros.

Ainda assim a empresa, possui vários seguros de modo a
salvaguardar terceiros e também os seus próprios equipamentos,
neste caso agravado pelo valor dos drones, que estão avaliados em
cerca de 40 000,00€.
Apesar de em Portugal, não existir legislação sobre o tema dos UAVs
e drones, no máximo em finais de 2015 ou inicio de 2016 irá entrar
em vigor a legislação Europeia sobre a operação com drones, que irá
afetar também o panorama nacíonal. Se positivamente ou
negativamente, ainda se está para ver.

A minha entrada neste ramo e na empresa,
ficou a dever-se ao meu interesse por
conhecer mais sobre este mundo dos UAVs.
No final do ano de 2013 apresentou-se a
hipotese para preencher uma vaga para
piloto de Drones nesta empresa, tendo
ajudado à minha selecção a experiência na
pilotagem de helicópteros e aviões rádiocontrolados, devido à necessidade de saber
manobrar os drones, e também o facto de
ser piloto comercial de helicópteros.
Desde que entrei na empresa, temos
efetuado trabalhos onde se tira o máximo
partido das características dos drones,
efetuando trabalhos tanto indoor e outdoor, substituindo muitas vezes
tarefas que anteriormente eram efetuadas por meios mais
dispendiosos, abrindo também as portas a trabalhos, mais
especificos, como filmagens de empreendimentos e propriedades
tanto indoor como outdoor, filmagens de planos aéreos aproximados,
e filmagens panorâmicas, e filmagens
publicitárias para empresas de renome
nacíonal e internacional.
Relativamente a qualificações e licenças
necessárias para operar como piloto de
drones, neste momento em Portugal,
contrariamente a Espanha por exemplo,
ainda não possui legislação no que diz
respeito a operação com UAVs/drones.
Portanto, o candidato a piloto deverá
possuir conhecimento e experiência em
aeromodelismo,
e
nitidamente
ser
federado ajuda, e também algum
conhecimento em drones/multirotores.

Os cuidados que tenho na operação profissional dos drones são,
evitar ou mesmo excluir ao máximo o vôo por cima de pessoas, junto
a aeródromos e aeroportos, junto a estradas ou auto-estradas. Manter
sempre o contacto visual com o drone, monitorizar sempre a carga da
bateria deixando sempre uma margem segura, usar um medidor de
frequências em locais de grande utilização de equipamentos
electronicos, etc. No fundo, muitos dos cuidados que já tenho quando
pratico aeromodelismo.

Relativamente ao material usado na operação dos drones, neste tipo
de trabalho a logística é algo a ter em conta, por exemplo, voamos
com duas baterias em cada vôo dando estas uma autonomia de 8 a 9
minutos no máximo e demorando cerca de 60 minutos a carregar.
O material usado em cada operação inclui, rádios e ecrãs do piloto do
drone, rádios e ecrãs do piloto de câmara, drone, baterias,
ferramentas, tela para facilitar a descolagem e aterragem em locais
mais “sujos”, câmaras de filmar e ou de fotografar e outros
acessórios.
Tem sido um trabalho muito
interessante, mas para o futuro
pretendo continuar a minha
carreira como piloto comercial
de helicópteros, sendo este o
meu objectivo principal.

Relativamente a esta vertente,
o que me levou a querer ser
piloto de helicóptero foi o facto
de o o meu pai ter sido piloto
de helicópteros da Força
Aérea
Portugesa,
durante
praticamente toda a sua
carreira. Desde muito novo tive interesse em ser piloto de helicóptero,
quase como nascer com esta vocação. Fiz o primeiro voo da minha
vida, aos 2 anos de idade, com o meu pai em Alouette III. Terminei o
meu curso de pilotagem em Tires no final do ano de 2013, estando
qualificado neste momento em Robinson R44.
Diogo Leitão
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Notícias e Avisos FPAM
23º Open Valladolid – F2B, F2C e F2D
Queremos salientar a participação de alguns aeromodelistas do CLP no
23º Open Internacional Cidade de Valladolid, nos passados dias 5 e 6
de Outubro de 2014.
Os resultados foram os seguintes:
O Amílcar Contente ficou em 2º lugar entre 4 concorrentes em F2B Acrobacia, a equipa António Cardoso/José Goulão ficou em 1º lugar
entre 9 equipas concorrentes a F2C – Corridas, o Anatoliy Pipko ficou
em 1º em F2D-Combate, entre 16 concorrentes e o António Mortinho
ficou em 8º lugar também em F2D.
Esta participação constituiu um sucesso para o CLP,
para os seus aeromodelistas e para o aeromodelismo
português que muito nos agrada constatar.
Acompanham esta notícia três fotos dos três pódios e terminamos dando os parabéns aos
aeromodelistas e ao seu Clube, o CLP, desejando que resultados como estes se possam
repetir.
Emanuel Fernandes

O aeromodelismo na TV
No inicio deste ano, a FPAm foi convidada pela produtora de
audiovisuais PCCA, a participar na produção de duas rubricas que
seriam apresentadas no Panda TV e na Bola TV.
Assim foram efetuadas filmagens na pista da Maçussa, onde foi
mostrado o que é o aeromodelismo, através de entrevistas a vários
aeromodelistas e imagens dos vários voos efetuados durante as
filmagens.
A rubrica Outdoors no Panda TV e a rubrica Modalidades na Bola TV,
foram exibidas várias vezes, em diversos horários durantes os meses
de Abril e Maio de 2014.
Para quem perdeu a oportunidade de ver estas reportagens, ficam
aqui as ligações para o Youtube.
Outdoors, Panda TV
http://youtu.be/fScqgoLlfoE
Modalidades, Bola TV (aos 15:58 mn)
http://youtu.be/vNMn-EvxUlM
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Calendário FPAM

Destacamos nesta secção os eventos de Janeiro e Fevereiro no calendário ofícial da FPAm para 2015.

Contatos FPAm
Contatar a FPAm é fácil e pode fazê-lo por várias vias.
Endereço da sede:
Rua Aristídes de Sousa Mendes, nº 4C E2, Telheiras
1600-413 Lisboa, Portugal
Horário na sede:
Atendimento das 10:00h às 14:00h e das 15:00h às 19:00h (2ª a 6ª).
Estamos encerrados aos sábados, domingos, feriados nacíonais e
munícipais, de 1 a 31 de Agosto e nos dias 24 e 31 de Dezembro.
Endereço apartado:
Federação Portuguesa de Aeromodelismo
Apartado 4519
1511-601 Lisboa - Portugal
Contato telefónico:
Telefone - 217 166 812

Fax/Gravador - 217 166 815

Correio Electrónico:
fpam@fpam.pt
Edição FPAm News
O boletim de informação da FPAm, «FPAm NEWS», é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, e é de
edição mensal, podendo a edição ser adiada por falta de conteúdos.
O boletim, é de todos os clubes e aeromodelistas. Assim, solícitamos o fornecimento de material para publicação, o envio de
fotografias, importante para ilustrar o artigo, e um texto descritivo, de eventos, atividades e notícias que envolvam o
aeromodelismo e eventuais atividades federativas ou clubísticas relacionadas com o aeromodelismo.
O endereço para onde efetuar o envio dos artigos é fpamnews@gmail.com.
Vamos dar a conhecer o nosso hobby.

Edição: David Lopes
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